Uusia mahdollisuuksia
sähkölaskun seurantaan
ja pienentämiseen

Etäluettavat sähkömittarit
löytyvät nyt joka kodista
Jokaiseen suomalaiseen kotitalouteen on asennettu vuoden 2014
alkuun mennessä etäluettava, niin sanottu älykäs sähkömittari. Uudistuksen myötä kotitaloudet saavat uusia mahdollisuuksia sähkönkulutuksen seurantaan ja energialaskun pienentämiseen.
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Sähkön myyntiyhtiö /
Energiatehokkuuspalveluiden tarjoaja

Kulutustiedon etäluenta
1. Verkkoyhtiö lukee asiakkaan
kulutustiedot
2. Verkkoyhtiö lähettää tiedon
seuraavana päivänä asiakkaalle ja
sähkön myyjälle
…ja asiakkaan salliessa myös mm.
energiatehokkuuspalveluiden
tarjoajalle

Palveluita energiatehokkuuteen
3. Mittarin kautta voidaan mm. saada kodin energianäyttöön reaaliaikaista kulutustietoa tai energiayhtiön
viestejä (esim. korkea hinta, tehopula, huoltotyöt),
sekä ohjata mittariin kytkettyjä kuormia
4. Verkkoyhtiö tarjoaa asiakkaalle kulutustiedon perusteella
energiaraportointia ja -neuvontaa esim. internetin
välityksellä
5. Sähkön myyjä / energiatehokkuuspalveluiden tarjoaja
tarjoaa kuluttajille energian- ja kustannusten säästöä:
esim. energiaraportointia ja -neuvontaa, vaihtuvahintaisia tariffeja, kulutuksen ohjausta halvemmille tunneille

Seuraa ja vertaile kulutustasi
Voit tarkastella kulutustasi jopa tuntitasolla sähköyhtiön Internet-palvelusta tai reaaliaikaisena suoraan mittarista, esimerkiksi erikseen hankittavan näytön tai mobiilisovelluksen kautta.
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Hyödynnä halvimmat sähkönhinnat
Kun sähkönkulutus mitataan tuntikohtaisesti, voivat kotitaloudet ostaa tuntihinnoiteltua
sähköä. Tällöin saadaan mahdollisuus säästää sähkölaskussa ajoittamalla kulutusta halvimmille tunneille.
Tarjolla on myös viisaampaa kotiautomaatiota, joka pystyy ohjaamaan esimerkiksi sähkölämmitystä käyttämään automaattisesti vuorokauden halvimpia tunteja.
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Sähkön hinta maanantaina 26.5.
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